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Decret 400/2021, de l’1 de desembre del 2021
Decret 400/2021, de l’1-12-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació 
d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones 
procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis.

Exposició de motius
Durant la pandèmia, amb l’objectiu de minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2, s’han adoptat di-
ferents mesures de confinament per a les persones nacionals o residents que tornen a Andorra després 
d’una estada a l’estranger.

Aquesta disposició s’ha anat modificant en funció de l’evolució de la crisi sanitària. L’aparició de noves vari-
ants del SARS-CoV-2 ha suposat un nou repte en la lluita contra aquesta malaltia, ja que aquestes variants 
poden anar associades a un increment de la transmissibilitat o de la virulència, o poden afectar la capacitat 
de resposta de les vacunes.

En els darrers dies s’ha detectat en diversos països del sud de l’Àfrica una nova variant, denominada Òmi-
cron, que presenta nombroses mutacions relacionades amb un possible augment de la transmissibilitat. 
Actualment, es desconeix l’efecte d’aquesta nova variant en la gravetat de la malaltia i en la capacitat de 
resposta de les vacunes.

Amb l’objectiu d’evitar l’aparició i la transmissió d’aquesta nova variant Òmicron, s’estableix que totes les 
persones que arribin a Andorra procedents dels països de Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namí-
bia, Sud-àfrica i Zimbàbue tenen l’obligatorietat de complir una quarantena obligatòria de deu (10) dies en 
arribar a Andorra i, alhora, presentar una prova diagnòstica d’infecció amb resultat negatiu feta 72 hores 
abans d’arribar a Andorra. El confinament domiciliari pot reduir-se si a partir dels set (7) dies de l’arribada a 
Andorra la persona es fa una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2 PCR o TMA amb resultat negatiu.

El Decret 332/2021, del 13-10-2021, pel qual es regulen els requisits sanitaris de les persones procedents 
de països que no són de la Unió Europea o assimilats per a la prevenció de nous contagis durant la situació 
d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 estableix que qualsevol persona a partir de 12 
anys que es desplaci a Andorra provinent d’un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia, Liechtenstein, 
Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà ha de disposar d’un certificat de vacunació, 
de recuperació o de diagnòstic i exhibir-lo en cas de requeriment per part de l’autoritat pública. En cas 
contrari s’estableix el confinament durant un període de 14 dies. La norma també indica que les persones 
provinents d’un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne 
Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà que s’allotgin en un allotjament turístic d’Andorra i hi pernoctin tres nits 
o més han de lliurar una còpia del certificat en el moment d’accedir a l’establiment, el qual ha de portar un 
registre diari escrit dels seus usuaris en què consti l’acreditació d’entrega de la còpia del certificat esmentat.

El Decret 397/2021, del 30-11-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 estableix l’ús obligatori dels certificats COVID-19 de 
vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació per accedir als allotjaments turístics, entre altres esta-
bliments o esdeveniments.

Vista l’aprovació del control d’accés amb certificats COVID-19 per accedir als allotjaments turístics, entre 
d’altres, es fa necessari derogar el Decret 332/2021, del 13-10-2021, pel qual es regulen els requisits sanitaris 
de les persones procedents de països que no són de la Unió Europea o assimilats per a la prevenció de 
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nous contagis durant la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per unificar 
els requisits d’accés als allotjaments turístics en una única normativa.

Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió de l’1 de desembre del 
2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Confinament
1. En el marc del procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19, estan obligades a confinar-se 
durant un període de deu (10) dies naturals, a comptar de la data d’entrada a Andorra, les persones següents:

a) Qualsevol persona, sense excepcions, que es desplaci a Andorra des de la República de Botswana, el 
Regne d’Eswatini, el Regne de Lesotho, la República de Moçambic, la República de Namíbia, la República 
de Sud-àfrica i la República de Zimbàbue.

b) Qualsevol persona que es desplaci a Andorra des d’una zona que el Ministeri de Salut, tenint en comp-
te les recomanacions dels organismes internacionals de referència, o en funció de la situació epidemio-
lògica del país, consideri com a zona de més risc de transmissió de la infecció.

2. La mesura d’aïllament prevista en l’apartat 1 queda sotmesa a la Llei general de sanitat, del 20 de març 
de 1989, i a la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.

3. Totes les persones que es desplacin al Principat després d’una estada en algun dels països establerts a 
l’apartat 1 han de notificar aquest fet per via telemàtica al Ministeri d’Afers Exteriors i identificar-se degu-
dament.

Article 2. Prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2
1. Totes les persones procedents de les zones determinades en l’apartat 1 de l’article 1 han de disposar d’una 
prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2 PCR o TMA amb resultat negatiu per posar-la a disposició del 
Ministeri d’Afers Exteriors, del Ministeri de Salut o de qualsevol altra autoritat pública quan sigui necessari.

2. Cal que la prova s’hagi efectuat en un màxim de setanta-dos (72) hores prèvies a l’arribada al Principat 
d’Andorra. El document acreditatiu ha de ser l’original, pot estar redactat en català, en espanyol, en francès 
o en anglès i es pot presentar en paper o en format electrònic. El document ha de contenir, almenys, les 
dades següents: nom de la persona, número de passaport o del document o la targeta d’identitat (que 
ha de coincidir amb el que s’ha utilitzat en la documentació del viatge), data de realització de la prova, 
identificació i dades de contacte del centre que fa l’anàlisi, tècnica emprada i resultat negatiu de la prova.

3. La mesura de confinament prevista en l’apartat 1 de l’article 1 es pot reduir si a partir dels set (7) dies de 
l’arribada a Andorra la persona es fa una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2 PCR o TMA amb 
resultat negatiu. No obstant això, caldrà mantenir la vigilància passiva fins als catorze dies.

Article 3. Incompliments i règim sancionador
Qualsevol incompliment d’aquestes mesures se sanciona d’acord amb la Llei general de sanitat.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin i, en concret, el Decret 332/2021, del 13-10-2021, pel qual es regulen els requisits sanitaris de les 
persones procedents de països que no són de la Unió Europea o assimilats per a la prevenció de nous 
contagis durant la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 de desembre del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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